
 

 

 
 
Locatie Mijdrecht Diamant 9, 3641 XR Mijdrecht 
telefoon: 0297 - 28 34 59, fax: 0297 - 28 33 50, e-mail: info@hetvlc.nl 

Locatie Vinkeveen Bonkestekersweg 1, 3645 KZ Vinkeveen 
telefoon: 0297 - 26 15 14, fax: 0297 - 26 10 84, e-mail: infovinkeveen@hetvlc.nl 
 

 

Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

U kunt zich nu inschrijven voor de ouderspreekavond in Mijdrecht op: 

maandag 8 december of woensdag 10 december 

Wij stellen u graag in de gelegenheid een afspraak te maken voor een 10-minutengesprek 

met de docent(en) op één van de bovengenoemde data. De cijfers van de leerlingen zijn 

online te bekijken in Magister. 

Wij waarderen uw betrokkenheid, maar wij willen benadrukken dat het geen 

kennismakingsgesprekjes zijn. De 10-min. gesprekken zijn bedoeld voor een gesprek over 

de vakken en resultaten van uw zoon/dochter. Voor een goed verloop van de avond 

houden we ons strikt aan de vastgestelde tijd per gesprek. 

De decanen houden voor de ouders met leerlingen uit de 3e klas later dit jaar speciale 

ouderavonden voor de vakkenkeuze. Een gesprek met de decaan nu is minder zinvol 

omdat veel gegevens van de leerlingen nog niet bekend zijn. 

Wanneer een docent/mentor graag met u wilt spreken dan heeft hij/zij u een mail 

gestuurd met het verzoek een afspraak met hem of haar aan te vinken in Magister. Indien 

u een voorkeur heeft voor een dag, kunt u alvast rekening houden met het volgende: 

 

Uitsluitend aanwezig op maandag (dus niet op woensdag): 

 

Dhr. T. den Exter 

Dhr. S. Kroon 

Mevr. M. Trouwborst 

 

Uitsluitend aanwezig op woensdag (dus niet op maandag): 

 

Dhr. J. Bruijn  

Mevr. Y. Chaigneau 

Mevr. J. van Eijk 

Mevr. K. Frenken 

Dhr. W. Janssen  

Mevr. A. van Leest   

 

Wanneer u een kind heeft op de locatie Vinkeveen en Mijdrecht, let u er dan op, 

dat u zich niet voor dezelfde avond inschrijft! 

Instructies voor het inschrijven, zie de volgende link: 

www.veenlandencollege.nl/instructies-ouderavond/ 

U kunt zich tot en met zondag 30 november digitaal inschrijven. 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

Mw. M. van ’t Hart  

Mw. L. Elbertsen 
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